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1. Giriş

Bilişim Teknolojileri alanında yaşanan geliş-
meler eğitim ortamlarında yeniliklerin kullanıl-
ması için fırsatlar yaratmaktadır. Bu teknolojik 
gelişmelerden biri olan bilgisayar oyunları bir 
fırsat olarak değerlendirilerek eğitsel amaçlar-
la kullanılmaktadır [22], [9], [5], [14], [23], 
[3], [17], [21]. Çünkü bilgisayar oyunları çoğu 
çocuk tarafından zevkle ve yaygın bir şekilde 
oynanmaktadır. 

Bilgisayar oyunlarının öğrenmenin dönüştü-
rülmesi için sahip oldukları potansiyelin okul 
ortamında da kullanılabilir olduğu araştırmacı-

lar tarafından vurgulanmaktadır [7]. Eğitsel bir 
bilgisayar oyununda oyuncu, oyun tasarımı içi-
ne yerleştirilmiş birtakım eğitsel görevleri ye-
rine getirmektedir [9], [5], [7], [14], [17], [21]. 
Böylece oyun oynarken öğrenmenin gerçek-
leşmesine katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda 
bilgisayar oyunlarının eğitimde kullanılması 
eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine yar-
dımcı olmaktadır. 

Bilgisayar oyunları sahip oldukları özellik-
lerle eğitimde kullanılan teknoloji-zengin bir 
yenilik olarak düşünülmektedir [20], [21]. 
Özellikle çok-kullanıcılı çevrimiçi rol oynama 
oyunları öğrencilere zengin etkileşim olanağı 
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sunmaktadır [9], [5], [19], [21]. Eğitsel bilgi-
sayar oyunları bu özellikleriyle öğrencilerin 
motivasyonunu arttırmada önemli bir etkendir 
[15], [13], [5], [23].

2. Fatih Projesi 

Fatih Projesi okul öncesi, ilköğretim ve orta-
öğretim düzeyindeki tüm okullardaki sınıflara 
(620.000 sınıf)  projeksiyon cihazı, İnternet 
bağlantısı ve dizüstü bilgisayarlar sağlanarak 
bilişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sü-
reçlerinde daha etkin kullanımının hedeflendi-
ği bir projedir [18], [10]. Bu proje ile sınıfların 
birer “teknoloji merkezi” haline geleceği vur-
gulanmaktadır [4].  Proje web sayfasında ve-
rilen bilgiye göre bu projenin uygulanabilmesi 
5 ana bileşene dayanmaktadır. Bu bileşenler 
okullarda donanım ve yazılım altyapasının 
tamamlanması, eğitsel e-içeriğin sağlanması 
ve yönetilmesi, öğretim programlarına uygun 
Bilişim Teknolojileri (BT) kullanımının sağ-
lanması, BT’nin bilinçli, güvenli, yönetilebilir 
ve ölçülebilir kullanımının sağlanması ve öğ-
retmenlerin hizmetiçi eğitimidir [18]. 

Basında yer alan haberlerde ve proje web site-
sinde verilen bilgilerde proje kapsamında tüm 
okullardaki sınıfların her birisine bir dizüstü 
bilgisayar, bir elektronik tahta ve projeksi-
yon cihazı sağlanacak ve bu sınıflarda kablo-
lu geniş bant İnternet erişimi yapılacaktır. Bu 
projeyle okullara en az bir tane de çok amaçlı 
fotokopi makinesi/yazıcı verilecektir. Projenin 
üç yılda tamamlanması öngörülmektedir. Pro-
jenin ilk yılında ortaöğretim kurumları, ikinci 
yıl ilköğretim kurumları ikinci kademe, üçün-
cü yıl da ilköğretim kurumları birinci kademe 
ve anasınıfları projeye dâhil olacaktır [1], [2], 
[4], [11], [18], [10], [12], [24].

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma 
Baklanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek 
olan projeyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağla-
nacağı düşünülmektedir. Projenin amaçlarına 
göre artık öğrencilerin ne öğrendiğine daha çok 
odaklanılacaktır. Milli Eğitim Bakanı Nimet 

Çubukçu’ya göre bu proje ile eğitimde yeni 
bir çağa girilmektedir. Bu projenin okullarda-
ki mevcut bilişim teknolojilerini iyileştireceği 
Milli Eğitim Bakanı tarafından ifade edilmiştir 
[18] (Çubukçu 2010, akt. Fatih Projesi, 2010).

Bir buçuk milyar TL’ye mal olacak Fatih Pro-
jesi ile okullarda tebeşir tozunun ortadan kal-
kacağı vurgulanmaktadır. Bir habere göre proje 
ile kitapsız deftersiz eğitim çağının başlayacağı 
[8]  (Habertürk 2010, akt. Fatih Projesi, 2010 
) vurgulanmaktadır. Ancak bu haberin aksine 
hem Fatih Projesi web sayfasında hem de Milli 
Eğitim Bakanının açıklamalarında teknolojinin 
eğitimde araç olarak kullanılacağı, öğrencilerin 
teknoloji yanında kitap, defter, kalem kullanarak 
eğitime devam edecekleri açıklanmıştır [16]. 
Başka bir habere göre ise okullarda mevcut olan 
BT sınıflarındaki bilgisayarlar proje kapsamın-
da okul içindeki diğer sınıflara dağıtılacaktır 
[4]. Her öğrenci BT araçlarını kendi sınıfında 
kullanacak, BT sınıfları ortadan kalkacaktır. Fa-
kat projeyle var olan BT sınıflarındaki bilgisa-
yar ve internet alt yapısının daha iyileştirileceği 
haberi de aksi yönde verilen bir haberdir [2]. 

Projenin ana bileşenlerinden olan öğretmen eği-
timi için yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitim 
faaliyetleri düzenlenecektir [2]. Yapılacak hiz-
met içi eğitimler proje alt yapısında çok önemli 
bir yer tutmaktadır.  Proje sonunda ülkemizdeki 
bütün illerde en az bir tane hizmet içi eğitim sınıfı 
açılmış olacağı ve böylece zaman ve mekândan 
tasarruf sağlanacağı bildirilmektedir [2].

3. Yöntem

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması olarak desenlenmiş olup çalışmada 
7. sınıf öğrencilerinden oluşan 23 kişilik katı-
lımcı grubu yer almıştır.

3.1. Katılımcılar
Çalışmada yer alan katılımcı grubu Ankara ili 
Elmadağ ilçesinde bulunan bir İlköğretim oku-
lundaki 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 23 ki-
şilik bir gruptur. İlköğretim okulunda iki tane 
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7. sınıf bulunmakta olup katılımcı grupta bu 
sınıflardan birinde bulunan öğrencilerin yer 
almasına karar verilmiştir. Katılımcı gruptaki 
öğrencilerin akademik başarısı diğer sınıfta 
bulunan öğrencilerin akademik başarısına göre 
düşüktür. Katılımcıların bilgisayar kullanma 
becerileri orta seviyede olup yaşları 12-13 ara-
sında değişmektedir. 

İlköğretim okulunun Fen ve Teknoloji öğretme-
ni uygulama ortamında uygulamayı yönlendiren 
bir rehber öğretmen olarak bulunmuştur. Öğret-
men, derslerinde Bilişim Teknolojileri kullan-
maya çalışmakta olup eğitimde teknoloji kulla-
nımına karşı olumlu bir tutum içerisindedir. 

3.2. Teknoloji-Zengin Öğrenme Ortamı
Bu çalışmada Quest Atlantis (QA) adı veri-
len teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamı 
kullanılmıştır. QA üç boyutlu, çok-kullanıcılı 
çevrim-içi rol oynama oyunu olarak gelişti-
rilmiş bir ortamdır. Bu ortamda 9-15 yaş gru-
bundaki öğrenciler bir senaryo üzerine oluştu-
rulmuş çeşitli eğitsel etkinlikleri okulda ya da 
okul sonrası zamanda gerçekleştirebilmektedir 
[6]. Aynı zamanda öğrenciler bu ortamda hem 
kendi ülkelerinden hem de başka ülkelerden 
ortama katılmış öğrencilerle konuşabilmekte 
ve işbirliği içinde çalışabilmektedir [22]. 

Öğrenciler QA ortamında sorgulamaya dayalı 
bir öğrenme süreci geçirmekte ve okul müfre-
datına uygun bir öğrenme süreci geçirmenin 
yanı sıra yardımlaşarak çeşitli toplumsal so-
rumlulukları öğrenmektedir [6], [22]. Bu so-
rumluluklar merhametli bilgelik, yaratıcı ifade, 
çevre duyarlılığı, sağlıklı toplumlar, çeşitliliği 
onaylama, kişisel fikir ve sosyal sorumluluktur 
[6]. QA ortamı öğrenciler için zengin bir öğ-
renme ortamı olmanın yanında eğlenerek, ma-
ceralar yaşayarak öğrenebilecekleri bir çevre 
sunmaktadır [22].

3.3. Uygulama Süreci
Uygulama sürecine 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılının birinci yarıyılında başlanmıştır. Uy-
gulama İlköğretim okulunda bulunan 15+1 

bilgisayarlık Bilişim Teknolojileri sınıfında 
yapılmıştır. Uygulama öncesinde Bilişim Tek-
nolojileri sınıfının durumu incelenerek bilgisa-
yarların bakımı yapılmış ve tüm bilgisayarlara 
QA yazılımı yüklenmiştir. Uygulama için Fen 
ve Teknoloji öğretmeni ile işbirliği yapılmış ve 
uygulama öncesi öğretmen eğitimi yapılmıştır. 
Teknoloji-zengin öğrenme ortamındaki konu 
içeriği uygulama öncesinde araştırmacılar ta-
rafından Türkçeye çevrilmeye başlanmıştır. 
Ancak çeviri çalışmaları uygulama başladıktan 
sonra da devam etmiştir. 

Katılımcı grubuyla “Fen ve Teknoloji” dersi 
ile “Bilişim Teknolojileri” dersine entegre edi-
lerek yapılan çalışmada Fen ve Teknoloji dersi-
nin bir saatiyle Bilişim Teknolojileri ders saati 
birleştirilerek haftada 2 saat olmak üzere 10 
haftalık bir uygulama yapılmıştır. Katılımcı-
lar “Fen ve Teknoloji” dersi, “İnsan ve Çevre” 
ünitesinde yer alan konuları teknoloji-zengin 
öğrenme ortamında öğrenmişlerdir. Uygulama 
başlangıcında katılımcılara teknoloji-zengin 
öğrenme ortamının oryantasyonu yapılmıştır.

Uygulama sürecinde Fen ve Teknoloji öğret-
meni ve birinci yazar öğretmen rolünü birlikte 
yürütmüşlerdir. Fen ve Teknoloji dersi ile Bili-
şim Teknolojileri dersinde iki öğretmen de uy-
gulama ortamında bulunmuştur. Katılımcılara 
rehberlik sürecinde ve uygulama sırasında ya-
pılacak etkinlere birlikte karar vererek işbirliği 
yapmışlardır.

Katılımcılar uygulama sürecinde Quest Atlan-
tis teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamın-
da Taiga ünitesinde yer alan üç görevi tamam-
lamaya yönelik olarak çalışmışlardır. Bilişim 
teknolojileri sınıfında her öğrenci için yeterli 
sayıda bilgisayar olmadığı için katılımcıların 
çoğu bir bilgisayarı iki kişi birlikte kullanmak 
zorunda kalmışlardır. Uygulama başlangıcında 
katılımcıların bireysel olarak çalışmaları plan-
lanmışken ilerleyen süreç araştırmacılar tara-
fından değerlendirilerek katılımcıların iki kişi-
lik gruplarda çalışmalarına karar verilmiştir.



110

Teknoloji-Zengin Bireysel Öğrenme Ortamlarının FATİH Projesindeki Yeri
Tuğba Altan, Hakan Tüzün

4. Bulgular ve Tartışma

Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamı uy-
gulama süreci incelendiğinde böyle bir uygu-
lama için ön koşul olan uygun ortamın sağlan-
ması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma-
da yapılan uygulama ve Fatih Projesi haberleri 
göz önünde bulundurulduğunda “Fatih Projesi 
kapsamında düzenlenecek sınıflarda teknoloji-
zengin bireysel öğrenme ortamlarının kulla-
nılabilmesi mümkün olacak mıdır?” sorusu 
akıllara gelmektedir. Çünkü BT sınıflarının 
dağıtılması durumunda öğrencilerin bireysel 
olarak kullanabileceği bilgisayarlar olmadan 
teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamları-
nın öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmasın-
da bir takım sıkıntılar yaşanabilir. 

Bu uygulamada 23 kişi gibi ideal sayıda öğrenci-
si bulunan bir sınıfla çalışılmış olmasına rağmen 
İlköğretim okulunda bulunan Bilişim Teknoloji-
leri sınıfı bile katılımcıların teknoloji-zengin öğ-
renme ortamında bireysel olarak çalışmaları için 
yeterli değildir. Katılımcıların çoğu bir bilgisa-
yarı iki kişi kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu 
durum katılımcıların grup olarak işbirliği için-
de çalışmaları için uygun ortam oluşturmuştur. 
Ancak katılımcıların bir kısmı grup çalışması 
yerine tek başına çalışmak istemiş ve bilgisaya-
rın kontrolünü eline almıştır. Böylece diğer ka-
tılımcı odaktan uzaklaşmış ve motivasyonu düş-
müştür. Ülkemizde çoğu okulda bulunan kala-
balık sınıf ortamları düşünüldüğünde teknoloji-
zengin bireysel öğrenme ortamlarının kullanıl-
masında daha da fazla engel ortaya çıkmaktadır. 
Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarının 
kullanılabilmesi için öğrenci sayısına uygun bir 
BT sınıfı olmazsa olmazlardandır. Fatih Projesi 
ile düzenlenecek sınıfların tasarımı düşünüldü-
ğünde böyle bir uygulamanın yapılması müm-
kün olmadığı gibi sınıfta öğretmenin daha etkin 
olacağı söylenebilir.

Eğitim ortamlarında teknoloji-zengin bireysel 
öğrenme ortamlarının kullanılması öğretme-
nin sınıftaki iş yükünü artırmakta ve rolünü 
daha çok rehberliğe kaydırmaktadır. Öğrenci-

ler böyle bir öğrenme ortamında öğrenme işini 
kendi başına gerçekleştirmekte ve öğretmen-
den çok fazla yardım istemektedirler. Fatih 
projesi ile ilgili bilgiler incelendiğinde bu du-
rumun aksi yönde öğretmenin elektronik tahta 
başında ders anlatan bir öğretmen olarak hayal 
edildiği hissedilmektedir. Projeyle öğrencilerin 
aktif öğrenmesine katkı sağlanmak isteniyorsa 
öğretmenlere sınıf içinde öğrenciye rehberlik 
etme ve aktif öğrenme konularında gerekli hiz-
metiçi eğitim verilmelidir.

Fatih Projesi ile düzenlenecek sınıf tasarımları-
na öğrencilerin bireysel olarak kullanabileceği 
taşınabilir bilgisayarlar eklendiğinde ise hali 
hazırda kullanılan sınıflardaki alt yapının bu 
sınıf tasarımını kaldırabilmesi için her sınıfta 
yeniden alt yapı çalışmaları (yeterli sayıda priz 
ve internet bağlantısı için ağ bağlantı noktala-
rı) yapılması gerekmektedir. Bu çalışma da çok 
fazla zaman ve maliyet gerektirmektedir. 

Proje kapsamında okullara sağlanacak olan 
BT araçlarının sürekliğinin sağlanması diğer 
bir önemli durum olabilir. Okullara sağlanacak 
olan BT araçlarının ömrü belli bir süre sonra ta-
mamlanacak olup ya da çeşitli arızalar sebebiy-
le bu araçlar kullanılamaz duruma gelecektir. 
Kullanılamayan BT araçlarının yerine yenileri-
nin konulması maliyet artıracak bir durumdur. 
Uygulamanın yapıldığı BT sınıfında süreçte 
bilgisayarlarda arızalar meydana gelmiş ve bazı 
bilgisayarlar uygulama anında kullanılamaz 
duruma gelmiştir. Aynı zamanda BT sınıfındaki 
İnternet alt yapısı uygulama için yeterli olma-
mıştır; bağlantının sürekli kesilmesi, bağlantı 
hızının düşük olması uygulamanın başarılı bir 
şekilde yürütülmesine engel oluşturmuş ve öğ-
rencilerin motivasyonunu düşürmüştür. Fatih 
Projesi ile sağlanacak İnternet erişiminin bahse-
dildiği gibi geniş bant olması ve sürekli olması 
öğretmenlerin derslerinde İnterneti verimli bir 
şekilde kullanabilmeleri için çok önemlidir.

Uygulama süreci incelendiğinde Fen ve Tek-
noloji öğretmeninin teknoloji-zengin öğren-
me ortamını derslerinde kullanmaya gönüllü 
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olmasının entegrasyon sürecinde önemli bir 
unsur olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenin gö-
nüllü olmasında teknolojiye karşı tutumunun 
önemli bir etkisi vardır. Öğretmenle uygulama 
sonunda yapılan görüşmede derslerinde tek-
nolojiyi kullanmaya çalıştığını ve bu sebeple 
QA’in ne olduğunu çok merak ettiğini vurgu-
lamıştır.  Bu durum göz önünde bulunduruldu-
ğunda FATİH Projesinin başarıya ulaşmasın-
da öğretmen eğitiminin ve öğretmenlerin BT 
araçlarını kullanma gönüllüğünün önemi bir 
kez daha görülmektedir. 

Öğretmenlerin bir kısmı Fatih Projesi ile sağ-
lanacak BT araçlarını kullanmak istemeyebi-
lirler. Bu araçların kullanılması, ders öncesi 
yapılan hazırlık çalışmalarını arttıracaktır. 
Öğretmenlerin okul müfredatını yetiştirme so-
rumluluklarına ek sorumluluklar onlara ek yük 
getireceği için bu araçları kullanmaya gönüllü 
olmayabilirler. Bunun yanında günümüzdeki 
öğrenciler teknoloji ile iç içe büyüdükleri için 
BT araçlarını öğretmenlerin bir kısmından çok 
daha iyi kullanabilmektedir. Dolayısıyla öğret-
men öğrencileri karşısında kendini eksik his-
sedebileceğinden bu araçları kullanmaya karşı 
direnç gösterebilir. Öğretmenlerin derslerinde 
BT araçlarını kullanmaları öğrenci başarısını 
değerlendirme etkinliklerine ayrılacak zamanı 
arttırabilir. Teknoloji-zengin bireysel öğrenme 
ortamı kullanılarak yapılan uygulamada öğ-
retmenler ders süresince öğrencilerin anlamlı 
şekilde öğrenip öğrenmediklerini kontrol etme 
durumunda kalmışlardır. Ayrıca öğrencinin ta-
mamladığı etkinlikleri ders sonrası zamanda 
değerlendirmek gerekmiştir. Bunların dışında 
öğretmenler süreç değerlendirmesi yaparken 
veya ürün dosyası vb. değerlendirme etkin-
likleri için fazladan zamana ihtiyaç vardır. Bu 
sebeple öğretmenler alışık oldukları öğrenme-
öğretme yöntemlerini kullanmaya devam et-
mek isteyebilirler.

Proje ile düzenlenecek sınıflardaki BT araçları 
öğretmenler tarafından kullanılmadıkça büyük 
miktarda para ve zaman kaybına sebep ola-
caktır. Bu sebeple özellikle teknolojiye karşı 

direnen öğretmenlerin tutumunu da değiştirebi-
lecek iyi planlanmış ve verimli bir hizmet-içi 
eğitim süreci gerekmektedir. Çünkü daha önce 
de belirtildiği gibi öğretmenler okul derslerin-
deki müfredatı yetiştirmek durumundadırlar. 
Bunun için okulda ve okul sonrası zamanlarda 
derslere hazırlık çalışmaları zaman almaktadır. 
Ayrıca okul sonrası günlük hayatlarında da bir-
çok sorumlulukları bulunmaktadır. Uygulama 
sürecinde Fen ve Teknoloji öğretmeni istekli bir 
şekilde derslere katılmaya gayret ederken öğ-
retmen olarak yapması gereken birtakım hazır-
lıkları günlük hayatında yer alan çeşitli sorum-
luluklar sebebiyle gerçekleştirememiştir. Bu 
sebeple bu hazırlıklar için BT öğretmeninden 
yardım almıştır. Hizmeti-çi eğim faaliyetleri ise 
öğretmenlere bu sorumluluklar yanında fazla-
dan zaman gerektirmektedir. Öğretmenler bu 
kadar yoğunluk içinde istekli olsalar bile hiz-
metiçi eğitim faaliyetlerine katılmada sıkıntılar 
yaşabilirler. Hizmet-içi eğitim faaliyetleri bu 
durumlar göz önünde bulundurularak planla-
nabilir ve öğretmenlerin hizmet-içi eğitim için 
motivasyonunu arttıracak ödüller verilebilir.

Fatih Projesinin ana unsurlarından olan BT’nin 
bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir 
kullanımının sağlanmasında BT öğretmenle-
rinin rolü çok önemlidir. Okullarda idare, öğ-
retmen ve öğrenciler BT ile ilgili konularda 
ilk önce BT öğretmenine başvurmaktadırlar. 
Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamını 
uygulama öncesinde Fen ve Teknoloji öğret-
menine tanıtan ve bu ortamın kullanılması için 
gerekli öğretmen eğitimini veren BT öğretme-
ni olmuştur. BT öğretmenleri teknolojiyi iyi bir 
şekilde kullanabilmelerinin yanında sahip ol-
dukları pedagojik bilgilerden daha fazla fayda-
lanmak projenin başarılı şekilde yürütülmesine 
katkı sağlayabilir. Özellikle öğrencilerin BT’yi 
bilinçli şekilde kullanmalarında BT derslerinin 
etkisi hesaba katılmalıdır. Hal böyle iken okul-
larda BT derslerinin seçmeli olması, ilköğretim 
birinci kademede derslerin kaldırılması ve ders 
saatlerinin yetersizliği öğrencileri BT eğitimi 
açısından olumsuz etkilemektedir.
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Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamın uy-
gulaması sırasında ortaya çıkan ve Fatih Projesi 
uygulama sürecinde dikkate alınması gereken 
önemli bir unsur da sınıflarda öğretmene verile-
cek olan teknik destektir. Uygulama sürecinde 
BT öğretmeni ortamdaki eğitim faaliyetlerini 
yürütürken bir yandan da ortaya çıkan teknik 
sorunları gidermeye çalışmıştır. Fen ve Tek-
noloji öğretmeninin tek başına bu uygulamayı 
yapmaya çalıştığı düşünülürse teknik sorunlar-
la başa çıkması zor görünmektedir. Dışarıdan 
teknik destek alma gerekliliği kaçınılmaz bir 
durumdur. Ne yazık ki okullarda teknik destek 
söz konusu olduğunda ilk akla gelen BT öğret-
menleri olmaktadır. BT öğretmeninin öncelikle 
bir eğitimci olduğu ve pedagojik bilgisinin ön 
planda tutulması gerektiği unutulmaktadır. Pro-
je kapsamında teknik konularda yardım almak 
için okullarda uzman kişiler çalıştırılabilir. Ör-
neğin meslek yüksek okullarında BT için tek-
nik uzmanlık gibi bir bölüm açılarak bu konuda 
uzman kişiler yetiştirilebilir.

Proje ile ilgili haberler incelendiğinde projenin 
tanıtımında teknolojinin eğitimdeki birçok so-
runa çözüm olacağına daha çok odaklanılmış-
tır. Teknolojinin eğitime yenilikler getirme-
sinin yanında eğitim kuramları çerçevesinde 
etkili bir şekilde kullanılması gerektiği unutul-
mamalıdır. Projeyi uygulayan Milli Eğitim Ba-
kanlığının bu çalışmada bahsedilen bütün du-
rumları göz önünde bulundurması gerekebilir. 
Pilot uygulama sürecinde öğretmen ve uzman 
görüşlerinin alınması projenin aksayan yönle-
rinin bulunması konusunda yardımcı olabilir.
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